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Додаток № 5

ПЕРЕЛІК
професій і посад працівників, яким встановлена додаткова відпустка за 

безперервну роботу відповідно пункту «н» частини першої статті 77 Закону 
України « Основи законодавства України про охорону здоров’я»

№
п/п

Найменування професії, посади

Тривалість 
додаткової 
відпустки в 

календарних 
днях

1. Лікарі загальної практики - сімейні лікарі та медичні сестри 
загальної практики -  сімейної медицини, завідувачі 

структурних підрозділів загальної практики -  сімейної 
медицини -  за безперервну роботу на зазначених посадах

понад три роки

3

Підписи Сторін

Від сторони Роботодавця Від сторони Працівників

Директор комунального некомерційного 
підприємства

«Канівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» 

Канівської районної ради

Н. В. Горьова 

2019 року
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- придбання канцелярських товарів для оформлення плакатів, оголошень, 
запрошень тощо;

- придбання культінвентаря (музичні інструменти, радіо-,теле-,фотоапаратуру, 
костюми для учасників самодіяльності тощо).

Фізкультурну роботу:
- організацію спортивно-масових заходів для працівників Роботодавця та членів їх

сімей;
- оплату проїзду учасників і спортивних суддів до місця проведення спортивних 

заходів і назад;
- оплату транспортних витрат для обслуговування спортивних заходів;
- оплату добових учасникам спортивних заходів;
- забезпечення учасників спортивних заходів житлом;
- відшкодування витрат на оренду спортивних майданчиків, залів, спортивного 

інвентарю;
забезпечення спортивних баз відповідним устаткуванням, спортивним 

інвентарем;
- забезпечення учасників харчуванням при проведенні спортивних заходів;
- оплату праці суддів, медичного персоналу, обслуговуючого персоналу;
- придбання пам'ятних подарунків, медалей, жетонів, грамот, кубків тощо для 

нагородження команд- переможців та призерів змагань;
- виготовлення друкованої продукції для забезпеченні спортивних заходів;
- придбання спортивного інвентарю, матеріально-технічних засобів, спортивної 

форми тощо.
Оздоровчу роботу:
- придбання путівок з частковою (повною оплатою у відповідності до рішення 

Профкому для оздоровлення членів Профспілки та членів їх сімей) на базах відпочинку, в 
пансіонатах, санаторіях;

- придбання путівок з частковою (повною оплатою у відповідності до рішення 
Профкому для оздоровлення дітей членів Профспілки) в міські та заміські оздоровчі 
табори;

- придбання путівок з частковою (повною оплатою у відповідності до рішення 
Профкому для членів Профспілки) для студентів у період канікул.

9. Конкретні напрямки використання коштів та їх розміри визначаються 
Профкомом у відповідності до цього Положення і не можуть витрачатися на інші заходи, 
зокрема, оплату праці, відрядження та адміністративні видатки.

10. Бухгалтерський облік коштів на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу 
роботу здійснюється Профкомом.

11. Профком не рідше одного разу на рік звітує на зборах (конференції) трудового 
колективу про використання зазначених коштів.
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